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مقدمات علوم عنوان درس: 

  تشریح نظری

 واحد 2/2تعداد واحد: 

 پيش نياز ندارد. 

 

هفته  71تعداد هفته های درس : 

  در هفته( ساعتچهاردو تا  ،جلسه 78)

ساعت  89مدت زمان جلسات مقرر شده :

 برای هر کالس نظری

 ته مخاطب: دانشجویان پزشکی گروه و رش

 نفر  04عداد فراگيران: ت

دانشکده  مکان تشکيل کالس:

 پزشکی

 بصورت  سخنرانی با استفاده از امکانات کمک آموزشی انجام می گيرد.  نظری های تدریس: تدریسروش

ادراکی می  -و حيطه مورد نظر شناختیوسکوپ ميکر -  موالژ –وسایل آموزشی:  کالس  ـ ویدئوپروژکتور ـ رایانه 

 باشد.

مگا  84 های کمتر از  ویدیوکرونا و عدم حضور دانشجویان مطالب درسی به صورت بيماری به علت 

و جلسه بافت توسط خانم دکتر حق شده است و یا می گردد تهيه و در سامانه نوید بارگذاری بایت 

و به علت وجود کرونا ازمون ها به صورت انالین برگزار  .ه استشد رجو به صورت انالین برگزا

 گردیده یا برگزار می شود.

 

 دقيقه 84زمان تدریس در هر جلسه تئوری برای هر کالس : 

 دقيقه 71گيری در هر جلسه: بندی و نتيجهزمان جمع

 دقيقه  1زمان ارزشيابی در هر جلسه: پرسش شفاهی 

  فرآیند یادگيری شرکت نماید با پيش مطالعه  و مرور مطالب قبلی در تکليف ارائه شده در هر جلسه:

 دقيقه  74زمان استراحت بين کالس :       زمان: 

، جنين شناسی النگمن و بافت شناسی  Anatomy MoorAnatomy snell, Gray’s Anatomy ,منابع درسی :  

 جان کوئيرا و سليمانی راد

 منابع  درسی با آخرین سال  چاپ  کتاب  تدریس می شود . 

 ارزشيابی:

 : درس نظریوه ارزشيابی نح

 دانشجو به سئواالت نظری شامل کوئيز , امتحان ميان ترم و پایان ترم پاسخ خواهد داد .

  نمره(79کل نمره) %84نمره(             آزمون کتبی  2کل نمره ) %74 نحوه محاسبه نمره :     نمره تئوری:   کوئيز 

 74مقررات:آوردن حد نصاب قبولی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 فراگيری تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توصيف سيستم های مختلف بدن     7

 بدن بطور کلیفراگيری آناتومی سيستم اسکلتی و مفاصل  2

 بافت شناسی عمومی بدن انسانفراگيری  8

 جنين شناسی عمومی بدن انسانفراگيری  0

 

ف   دوره کلیاهدا
 

 

  ردیف

شناخت و آگاهی از تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توصيف سيستم های مختلف  7

 بدن  و 

 بدن بطور کلیآناتومی سيستم اسکلتی و مفاصل شناخت  2

 بافت های عمومی بدن انسان شناخت ميکروسکوپيک 8

  (جنين شناسی عمومی)سير تکاملی بدن انسان  کليات شناخت 0

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ف اختصاصی   مقدمات علوم تشریح اهدا
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 و مفاصـل  دستگاه اسکلتیوظایف ،  مقدمه )تعریف علم تشریح و اصطالحات تشریحی( موضوع درس جلسه اول:

 انواع آنها

شناخت و آگاهی از تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توصيف سيستم های مختلف بدن ،  : اهداف کلی

شناخت انواع استخوان ها و مفاصل، تقسيم بندی سيستم اسکلتی  شناخت و آگاهی از وظایف سيستم اسکلتی،

  و توصيف آنها

 ادراکی -: شناختیدر کل جلساتحيطه مورد نظر 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

تعریف علم تشریح و بيان زیرشاخه  -7

 های آن 

 روش های مطالعه آناتومی  -2

و  Anatomical positionـ تعریف 8

 صفحات فرضی 

 اصطالحات مربوط به سطوح بدن-0

 وظایف دستگاه اسکلتی  -1

 انواع استخوان ها از لحاظ منشا -6

 انواع مفاصل و زیر مجموعه های آنها -1

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 عریف کرده و انواع آنرا نام ببرد.ـ آناتومی را ت 7

ـ صفحات فرضی و حرکاتی که در آن صفحات انجام مـی شـود را   2

 ذکر کند.

 ـ سيستم های مختلف بدن را نام ببرد. 8

 اصطالحات مربوط به سطوح بدن را بداند -0

 ـ وظایف سيستم اسکلتی را بيان نماید1

 الی بزند.ـ استخوان ها را تقسيم بندی نماید و از هرکدام مث6

ـ مفاصل را تقسيم بندی کند وانواع مفاصل سينویال را نام برده 1

 از هر کدام مثالی بزند.

 

 

 

 

 

 محوری دستگاه اسکلت  :دومموضوع درس جلسه 

  اسکلت محوری ) جمجمه، ستون مهره ای، دنده ها و جناغ(ی استخوان هاآشنایی با :    اهداف کلی

 اهداف رفتاری رئوس مطالب



 

 ای و جناغ ستون مهره ،دنده ها  ، جمهجم
 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 ه را نام برده و شرح دهدمبخش های مختلف جمج-7

 دنده ها را تشخيص و بخش های انرا توضيح دهد-2

 های انرا توضيح دهد قسمتمهره های هر قسمت را تشخيص و -8

 

 

 

 

 

 

 

 ضميمه ای اسکلتدستگاه  :سومموضوع درس جلسه 

 بطور کلی استخوان های دست و پاآشنایی با   :اهداف کلی

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 استخوان شناسی دست -7

 استخوان شناسی پاـ  2

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 .بشمارداستخوانهای دست را نام برده و ویژگی های کلی انها را -7

 .بشماردا نام برده و ویژگی های کلی انها را ر استخوانهای پا-2
 

  

 

 

 

 

 

 مقدمات بافت شناسی ـ اهميت آن و روشهای مطالعه بافتها  موضوع درس جلسه چهارم:

  شناخت و آگاهی از آشنایی با علم بافت شناسی ـ اهميت آن و روشهای مطالعه بافتها : اهداف کلی

 اهداف رفتاری رئوس مطالب



 روشهای مطالعه بافتها ـ بافت شناسی و

 ـ تعریف  بافت شناسی و اهميت این علم  7

 ـ معرفی ابزارها و روشهای مطالعه بافت  2

 ـ معرفی واحدهای اندازه گيری در بافت  8

 ـ معرفی جهات برش در بافت شناسی 0

ـ معرفی خطاهای تکنيکی در تهيه   1

 المهای بافت شناسی

 

کار با ميکروسکوپ نوری و  دانشجو بایستی عملکرد بافت، نحوه

 روش معمولی تهيه بافت را شرح دهد
 

 

 

 

 

 

 

  سلول شناسی :و ششم پنجمموضوع درس جلسه 

شناخت ساختمان سلول و اجزای ان، تقسيم سلولی، چرخه سلولی، تمایز سلولی و برخی اختالالت  : اهداف کلی

 در رابطه با سلول 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

ملکولی غشاء سلولی ـ مـدل    ـ ساختمان   7

 غشاء  

ـ اختصاصات ساختمانی غشـاء سـلول در     2

 یوکاریوتها 

 ـ ساختار هسته و اجزاء آن   8

ـ ساختمان و عمل ارگانلهای سيتوپالسمی   0

شامل ميتوکنـدری ـ ریبـوزوم ـ شـبکه        

آندوپالسمی دستگاه گلـژی ـ ليـزوزوم ـ       

ـ پروتئوزوم ـ پروکسـی زوم ـ ت      ه هـای  يغ

 حلقوی  

اسـکلت سـلول   اختمان و عمل اجزائ س -1

شامل سـانتریول هـا ، ميکـرو توبـول هـا و      

ــا،  ــت هــ ــای  ميکروفالمنــ انکلوزیونهــ

 سيتوپالسمی 

تقسيم سلولی ، چرخـه سـلولی ، تمـایز     -6

 سلولی 

را توصـيف  ـ ساختمان ملکولی غشاء سـلولی ـ مـدل غشـاء        7

 نماید.

 را ذکر کند.صات ساختمانی غشاء سلول در یوکاریوتها ـ اختصا 2

 را شرح دهد.ـ ساختار هسته و اجزاء آن  8

ـ ساختمان و عمل ارگانلهای سيتوپالسمی شامل ميتوکنـدری    0

ـ ریبوزوم ـ شبکه آندوپالسمی دستگاه گلـژی ـ ليـزوزوم ـ        

 را بيان نماید.ه های حلقوی يغپروتئوزوم ـ پروکسی زوم ـ ت

شامل سـانتریول هـا ،   اسکلت سلول مان و عمل اجزائ ساخت -1

 ميکرو توبول ها و ميکروفالمنت ها را شرح دهد.

برخی اجزای غير سيتوپالسمی را بيان و اهميت انهـا را ذکـر    -6

  کند.

 را بيان کند. تقسيم سلولی ، چرخه سلولی ، تمایز سلولی -1

 چرخه سلولی را شرح دهد. -9

 تطابق شکل و عمل سلول را بيان کندتمایز سلولی و نحوه  -8

 برخی از اختالالت سلولی شامل نکروز و اپوپتوزرا توصيف کند.



 وز( تپواختالالت سلولی ) نکروز ، آپ -1

 

 

   

 بافت پوششی  :و هشتم هفتمموضوع درس جلسه 

 شناخت انواع بافت پوششی : اهداف کلی

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ـ انواع بافت پوششی معمولی   7

 اختصاصـــــات ســـــطوح ر ســـــی  -2

 لی ـ مژه ـ تاژك ـ استریوسيليا ( )ميکرووی

 ـ اختالالت سلولی  8

 غشاء پایه ـ 0

 ـ انواع بافت پوششی غددی 1

 ـ انواع غدد مترشحه خارجی  6

 را شرح دهد.ـ انواع بافت پوششی معمولی  7

 اختصاصـــــــــات ســــــــــطوح ر ســــــــــی   -2

 را بيان کند.)ميکروویلی ـ مژه ـ تاژك ـ استریوسيليا ( 

   را توضيح دهد. ـ اختالالت سلولی 8

 را توصيف کند. غشاء پایه ـ 0

 را بيان کند. ـ انواع بافت پوششی غددی 1

 از نظر نحوه ترشح ذکر کند. ـ انواع غدد مترشحه خارجی 6

 

 بافت همبند   موضوع درس جلسه نهم:

 ملکردیهدف کلی:شناخت اجزاء بافت همبندی و انواع ان ، هيستولوژی ان و برخی اختالالت ساختاری و ع

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ـ انواع سلولهای بافت همبند ) شکل و عمل(  7  

 ـ انواع رشته های بافت همبند 2

 ـ اجزاء ماده زمينه ای بافت همبند 8

 ـ انواع کلی بافت همبندی با ذکر محل پيدایش 0

 ـ بافت همبندی چربی 1

 ـ پاتولوژی بافت همبند ) آماس(  6

 

 لولهای بافت همبند نام ببردـ انواع س 7   

 ـ انواع رشته های بافت همبند ذکر کند 2

 ـ اجزاء ماده زمينه ای بافت همبند توضيح دهد 8

ـ انواع کلی بافت همبندی با ذکـر محـل پيـدایش ان      0

 ذکر کند

 ـ بافت همبندی چربی را شرح دهد 1

 ـ پاتولوژی بافت همبند ) آماس( را نام ببرد 6

 

 

 

 بافت غضروف  جلسه دهم:موضوع درس 



 هدف کلی: شناخت انواع بافت غضروف و اجزای ان

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

ـ اجزاء بافت غضروفی ) مـاده زمينـه ای     7  

 رشته ها و سلولهای غضروفی(  

 ـ انواع بافت غضروفی 2

 .ـ رشد غضروف 8

اجزای بافت غضروفی شامل ماده زمينه ای، رشته ها و  -7  

 غضروفی را شرحخ دهد. سلول های

انواع بافت غضروفی را نام برده و خصوصيات ساختاری و  -2

 عملکرد هریک را شرح دهد و باهم مقایسه کند.

 رشد غضروف را با ذکر مثال توضيح دهد. -8

 

 بافت استخوانی و استخوان سازی   موضوع درس جلسه یازدهم :

 مغز استخوانو  اجزای اناستخوانی، هدف کلی: شناخت انواع بافت 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

ـ اجزاء بافت اسـتخوانی ) مـاتریکس سـلولهای      7  

 استخوانی ( 

 ـ انواع بافت استخوانی 2

 ـ هيستوژنز تخمدان 8

 ـ مينراليزاسيون استخوان و پاره ای اختالالت آن   0

 ـ ترميم شکستگی   1

 ـ بافت مغز استخوان 6

 ل و عملکردـ مفاصل) دی آرتروز و...(شک 1

 بداندـ اجزاء بافت استخوانی  7   

 نام ببرد ـ انواع بافت استخوانی 2

 را شرح دهد ـ هيستوژنز تخمدان 8

ذکـر  ـ مينراليزاسيون استخوان و پاره ای اختالالت آن   0

 کند

   را توضيح دهدترميم شکستگی چگونگی ـ  1

 بيان کند ـ بافت مغز استخوان 6

 را شرح دهد (شکل و عملکردـ مفاصل) دی آرتروز و... 1

 

 

 عضالنیبافت  :دوازدهمموضوع درس جلسه 

انواع بافت عضالنی و مکانيسم انقباض در عضله و روند ترميم در عضالت و اشاره به برخی هدف کلی: شناخت 

 از اختالالت ساختاری انها

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ـ عضله مخطط ) ساختار و بافت شناسی(  7

نيسم انقباض با توجه به مدل ملکـولی  ـ مکا  2

 ميوفيالمانها  

ـ سيستم لوله عرضی و سيناپس عصـب ـ      8

 عضله 

 ـ ترميم در عضله اسکلتی   0

 ـ انواع سلولهای عضله مخطط   1

 ـ عضله قلبی  6

 ـ سيستم هدایتی قلبی   1

 ـ عضله صاف وچگونگی روندانقباض در آن9

   را شرح دهد. ـ  ساختار و بافت شناسی عضله مخطط 7   

با توجه به مدل ملکولی در عضله اسکلتی  ـ مکانيسم انقباض   2

 را توصيف نماید.ميوفيالمانها 

روند انتقال تحریک عصب به عضـله   ـ سيستم لوله عرضی و  8

  را بازگو کند.

 را شرح دهد.ـ ترميم در عضله اسکلتی  0

 را بيان کند.ـ انواع سلولهای عضله مخطط  1

 را شرح دهد. عضله قلبن ميکروسکوپيک ساختما ـ  6

 را بيان کند.ـ سيستم هدایتی قلبی  1

 ساختمان ميکروسکوپی عضله صاف را توضيح دهد. -9



روند انقباض در عضله صاف را شرح دهد و با عضله ارادی -8 

 مقایسه کند.

 

 

 (تکاملاول هفته  جنين شناسی عمومی)  :سيزدهمموضوع درس جلسه 

 وقایع مهم اولين هفته تکامل از تخمک گذاری تا النه گزینی شناخت  :هدف کلی

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 چرخه تخمدانی -7

 فرایند لقاح و مراحل مختلف  -2 

 روش پيشگيری از بارداری  -8

مفهوم ناباروری و برخی روشهای کمک به  -0

 درمان ان 

 تقسيمات شکافی )کليواژ(  -1

 مرحله بالستوسيستی  -6
 

 چرخه تخمدانی را به طور کامل توضيح دهد -7  

 فرایند لقاح و مراحل مختلف ان را به طور کامل شرح دهد -2

 روش پيشگيری از بارداری را عنوان نمایيد -8

مفهوم ناباروری و برخی روشهای کمک به درمان ان را بيان  -0

 نمایيد

 تقسيمات شکافی )کليواژ( را توضيح دهد -1

 سيستی را شرح دهدمرحله بالستو -6

 

 

 

 

 

 

 (دیسک زایای دو الیه ای) تکاملدوم هفته  ، جنين شناسی عمومی  موضوع درس جلسه چهاردهم:

 هدف کلی: اشنایی با وقایع مهم هفته دوم و شناخت دیسک زایای دو الیه ای

 اهداف رفتاری رئوس مطالب



 

 وقایع روز هشتم بارداری - 7

 رحله الکونار(وقایع روز نهم بارداری )م -2

 وقایع روز یازدهم و دوازدهم تکامل -8

 وقایع روز سيزدهم تکامل  -0
، انواع انواع النه گزینی غير طبيعی  -1

                                           بالينی ان 
 

 دانشجو باید:   

 وقایع روز هشتم بارداری را به طور کامل توضيح دهد -7

 بارداری )مرحله الکونار( را با ذکر جزئيات  وقایع روز نهمشرح  -2

 وقایع روز یازدهم و دوازدهم تکامل به طور کامل شرح  -8

       وقایع روز سيزدهم تکامل را به طور کامل شرح دهد -0
                                       ، انواع بالينی ان بيان انواع النه گزینی غير طبيعی  -1

 

 

 (الیه ای سهدیسک زایای ) تکاملسوم هفته ، جنين شناسی عمومی  دهم:پانزجلسه موضوع درس 

و نحوه عمل انجام  الیه ای سهو شناخت دیسک زایای  سوم تکاملاشنایی با وقایع مهم هفته هدف کلی: 

 گاستروالسيون

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 

تشکيل دیسک زایای سه 

 الیه ای

 دانشجو باید:   

 گاسترو السيون را شرح دهد. فرایند -7

 تشکيل نوتوکورد را توضيح دهد.-2

 فرایند القایی در شکل گيری محور های بدن را توصيف نماید.-8

 سرنوشت نهایی سلول ها پس از فرایند گاسترو السيون را شرح دهد. -0

 شرح دهد. با ذکر مثال گاسترو السيون زمان انجامتوژن در انقش عوامل تر-1

 رفوبالست ) پرزهای ثانویه و ثالثه ( با رسم شکل شرح دهد.تکامل ت-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکامل(سوم تا هشتم هفته ، دوره رویانی) جنين شناسی عمومی  :شانزدهمموضوع درس جلسه 

  مشتقات حاصل ازالیه های زایا در دوره ارگانوژنز و هدف کلی: اشنایی با وقایع مهم

 اهداف رفتاری رئوس مطالب



 

 تکامل(هفته سوم تا هشتم رویانی) دوره 

 دانشجو باید:   

 نورو السيون را توضيح دهد. -7

 مشتقات الیه مزو درمی را شرح دهد. -2

 مشخصات ظاهری رویان در ماه دوم جنينی را بداند-8

 طول رویان بر اساس معيارهای رایج اندازه گيری کند. -0

 

 (ماه سوم تکامل تا تولدوره جنينی و جفت) د، جنين شناسی عمومی  :هفدهمموضوع درس جلسه 

نحوه تشکيل جفت و چگونگی عمل کرد ان و تشکيل پرده  وجنينی در دوره  هدف کلی: اشنایی با وقایع مهم

  های جنينی در تک قلوها و دوقلو ها

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 

ماه سوم تکامل ) جنينی و جفتدوره 

 (تا تولد

 دانشجو باید:   

ات مهم و کليدی ماه های سوم تا نهم جنينی را بر شمرده و بيان نک -7

 کند.

 .زمان احتمالی تولد را حساب کند -2

برخی اختالالت دوره جنينی مانند وزن کم هنگام تولد و عوامل موثر -8

 دران را بيان کند.

 طرز تشکيل جفت و پرده های جنينی را بطور کامل شرح دهد. -0

 عملکردی و ساختاری جفت را بيان کند.برخی از اختالالت  -1

 طرز عمل جفت  و ساختمان طبيعی انرا بيان کند. -6

 طرز تشکيل بند ناف و ساختمان ان را در حالت بلوغ توصيف نماید. -1

برخی از نکات بالينی مربوط به بند ناف ) کوتاهی یا بلندی بيش از  -9

 حد( شرح دهد.

يون، کوریون، االنتوئيس و کيسه نحوه تشکيل پرده های جنينی) امن -8

 زرده( را توضيح دهد.

نحوه تشکيل مایع امنيون و برخی از اختالالت مربوط به ان)  -74

 يوس( را توضيح دهد.نيوس و پلی هيدرو امناوليگوهيدرو ام

 نحوه قرار گيری پرده جفتی در دو قلوها را به طور کامل بيان کند. -77

 برخی از اختالالت پرده جفتی در دو قلوها را نام ببرد. -72

 

 

 ناهنجاریهای مادرزادی و تشخيص قبل از تولد، جنين شناسی عمومی  : هيجدهمموضوع درس جلسه 

ناهنجاریهای مادرزادی ، دسته بندی، آشنایی با علل بوجود اورنده ان ها به منظور اگاهی و  شناختهدف کلی: 

 ع آنها و شناخت برخی تکنيک های تشخيصی قبل از تولد.جلوگيری از وقو



 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 

ناهنجاریهای مادرزادی و تشخيص 

 قبل از تولد

 دانشجو باید:   

 .ناهنجاریهای مادرزادی را تعریف و دسته بندی کامل ان را بازگو کند -7

ه با علل شرح علل ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی و انواع ان را در رابط -2

 .داده و مثال بزند

 را بيان کند. چکيده ای از اصول پيشگيری از ناهنجاریهای مادرزادی-8

قبل از تولد را  برخی از روش های تشخيصی ناهنجاریهای مادرزادی -0

 شرح دهد.

قبل از تولد با  به اهميت پيشگيری و درمان ناهنجاریهای مادرزادی -1

ری تحقيقی در این مورد در کالس ارایه توجه به حرفه خود واقف و کا

 نمایيد.

 

 

 

 
 دستگاه پوششیجنين شناسی   :نونزدهم موضوع درس جلسه 

 اشنایی با چگونگی تکامل پوستهدف کلی: 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 

 تکامل پوست

 دانشجو باید:   

ا ر ـ تکامل الیه های مختلف پوست) اپيدرم و درم( و برخی نقایص مربوطه 7

 بداند.

 را شرح دهد. ـ تکامل موها وبرخی اختالالت آن2

 را بيان کند. ـ تکامل غدد پستانی و چندمورد از نقایص آن 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم               

 مقدمات علوم تشریح نظریطرح ردس روزاهن            
 

 تهيه کننده:

مدرسین بخش    

س   تدوين کننده: دکتر محمد پوراحمدی   داتا

 88و مهر  89 بهمن
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمات علوم تشریح نظری جدول زمان بندی ردس
ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

روش 

 تدریس

 ی منابع درس

 

امکانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابی

)تکوینی 

 و پایانی(

      

ـ مشخصات مهره های سينه ای ، کمری ، مقایسه 

 آنها 

 ـ استخوان ساکروم و دنبالچه 

ـ مفاصل بين مهره ای نواحی کمری و سينه ای 

 ليگامانهای اطراف ستون مهره ای 

سخنرانی و  2

ــش و  پرسـ

 پاسخ

- Anatomy snell  
Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

کوئيز ـ    اسالید ـ موالژ

ــش  پرس

شفاهی ـ 

آزمــون  

 کتبی

 شکستگی مهره های سينه ای و کمری

 انحناهای نرمال و غيرنرمال ستون مهره ها   

 مشخصات دنده هاـ استخوان جناغ 

ـ عوارض ناشی از شکستن دنده ها و مهره های 

 سينه ای و کمری

2 " " " " 

مشخصات استخوانهای تشکيل   استخوان لگن ،

پوبس (ـ  مفاصل دهنده آن ) ایلئومـ  ایسکيومـ 

لگن ) ساختمان ، ليگمانهای آن(ـ  اقطار لگن ، 

مقایسه لگن در مرد و زنـ  فاسيا و صفاق لگنی ـ 

ـ مسير ـ مقصد عضالت کف لگن ـ نقش مبد 

عضالت کف لگن در نگهداری و ثبات احشاء لگنی 

 آسيب به دیافراگم لگنیـ عوارض ناشی از 

" " " " " 

 ـ بافت شناسی و روشهای مطالعه بافتها

 ـ تعریف  بافت شناسی و اهميت این علم  7

 ـ معرفی ابزارها و روشهای مطالعه بافت  2

 ـ معرفی واحدهای اندازه گيری در بافت  8

 ـ معرفی جهات برش در بافت شناسی 0

های ـ معرفی خطاهای تکنيکی در تهيه  الم 1

 بافت شناسی

 

 -سخنرانی  دو ساعت

 پاورپوینت

بافت شناسی پایه جان 

 آخرین چاپ _کوئيدا

بافت شناسی دکتر 

آخرین  -سليمانی راد

 چاپ

بافت شناسی انسانی 

دکتر محمد  –پایه 

 صادق رجحان

 

وایت بردـ  

ویدئو 

 پروژکتور

پرسش 

 شفاهی 

 ـ سلول شناسی 

 غشاء  ـ ساختمان ملکولی غشاء سلولی ـ مدل 7

ـ اختصاصات ساختمانی غشاء سلول در  2

 یوکاریوتها 

 ـ ساختار هسته و اجزاء آن  8

 -سخنرانی  

 پاورپوینت

بافت شناسی پایه جان 

 آخرین چاپ _کوئيدا

بافت شناسی دکتر 

آخرین  -سليمانی راد

 چاپ

وایت بردـ  

ویدئو 

 ورپروژکت

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  

 کتبی



ـ ساختمان و عمل ارگانلهای سيتوپالسمی  0

شامل ميتوکندری ـ ریبوزوم ـ شبکه 

آندوپالسمی دستگاه گلژیـ  ليزوزومـ  

 پروتئوزوم ـ پروکسی زوم ـ تنقيه های حلقوی 

 سيتوپالسمی اسکلت سلول ، انکلوزیونهای 

 تقسيم سلولی ، چرخه سلولی ، تمایز سلولی 

 اختالالت سلولی ) نکروز ، آپاتپوز( 

 

بافت شناسی انسانی 

دکتر محمد  –پایه 

 صادق رجحان

 

 بافت پوششی 

 ـ انواع بافت پوششی معمولی  7

 ـ اختصاصات سطوح ر سی  2

 )ميکروویلیـ  مژه ـ تاژكـ  استریوسيليا ( 

 ـ اختالالت سلولی  8

 غشاء پایهـ 0

 ـ انواع بافت پوششی غددی 1

 ـ انواع غدد مترشحه خارجی  6

 

 -سخنرانی  2

 پاورپوینت

فت شناسی پایه جان با

 آخرین چاپ _کوئيدا

بافت شناسی دکتر 

آخرین  -سليمانی راد

 چاپ

بافت شناسی انسانی 

دکتر محمد  –پایه 

 صادق رجحان

 

وایت بردـ  

ویدئو 

 پروژکتور

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  

 کتبی

 ـ بافت همبندی  

 ـ انواع سلولهای بافت همبند ) شکل و عمل(  7  

 ه های بافت همبندـ انواع رشت 2

 ـ اجزاء ماده زمينه ای بافت همبند 8

 ـ انواع کلی بافت همبندی با ذکر محل پيدایش 0

 -سخنرانی  2

 پاورپوینت

وایت بردـ   "

ویدئو 

 پروژکتور

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  

 کتبی

 بافت همبندی  

 ـ انواع سلولهای بافت همبند ) شکل و عمل(  7  

 ای بافت همبندـ انواع رشته ه 2

 ـ اجزاء ماده زمينه ای بافت همبند 8

 ـ انواع کلی بافت همبندی با ذکر محل پيدایش 0

 ـ بافت همبندی چربی 1

 ـ پاتولوژی بافت همبند ) آماس(  6

 -سخنرانی  2

 پاورپوینت

بافت شناسی پایه جان 

 آخرین چاپ _کوئيدا

بافت شناسی دکتر 

آخرین  -سليمانی راد

سی بافت شناو چاپ

دکتر  –انسانی پایه 

 محمد صادق رجحان

وایت بردـ  

ویدئو 

 پروژکتور

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  

 کتبی

 ـ غضروف    

ـ اجزاء بافت غضروفی ) ماده زمينه ای رشته  7  

 ها و سلولهای غضروفی( 

 ـ انواع بافت غضروفی 2

 ـ رشد غضروف  8

 

 -سخنرانی  2

 پاورپوینت

" 

 

 

وایت بردـ  

و ویدئ

 پروژکتور

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  

 کتبی

 ـ استخوان  

ـ اجزاء بافت استخوانی ) ماتریکس سلولهای  7  

 استخوانی ( 

 ـ انواع بافت استخوانی 2

 -سخنرانی  2

 پاورپوینت

بافت شناسی پایه جان 

 آخرین چاپ _کوئيدا

بافت شناسی دکتر 

آخرین  -سليمانی راد

وایت بردـ  

ویدئو 

 پروژکتور

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  



 ـ هيستوژنز تخمدان 8

ـ مينراليزاسيون استخوان و پاره ای اختالالت  0

 آن 

 ـ ترميم شکستگی آن  1

 ـ بافت مغز استخوان 6

 ل) دی آرتروز و...(شکل و عملکرد ـ مفاص 1

 چاپ

بافت شناسی انسانی 

دکتر محمد  –پایه 

 صادق رجحان

 

 کتبی

 بافت عضالنی

 له مخطط ) ساختار و بافت شناسی( ـ عض 7

ـ مکانيسم انقباض با توجه به مدل ملکولی  2

 ميوفيالمانها 

ـ سيستم لوله عرضی و سيناپس عصب ـ  8

 عضله 

 ـ ترميم در عضله اسکلتی  0

 ـ انواع سلولهای عضله مخطط  1

 ـ عضله قلبی  6

 ـ سيستم هدایتی قلبی  1

 نـ عضله صاف وچگونگی روندانقباض در آ9

 -سخنرانی  2

 پاورپوینت

بافت شناسی پایه جان 

 آخرین چاپ _کوئيدا

بافت شناسی دکتر 

آخرین  -سليمانی راد

 چاپ

بافت شناسی انسانی 

دکتر محمد  –پایه 

 صادق رجحان

 

وایت بردـ  

ویدئو 

 پروژکتور

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  

 کتبی

 ـ خون و خون سازی         

ن یک بافت همبند و ـ معرفی خون به عنوا7  

 اندمکهای مربوط به آن 

 ـ پالسما و اجزاء سازنده آن 2

ـ گلبولهای قرمز خونی و پاره ای از اختالالت  8

 آن

ـ گلبولهای سفيد خون و پاره ای از اختالالت  0

 آن

 ـ پالکتهای خونی و پاره ای از اختالالت آن  1

ـ روند خون سازی و معرفی سلولهای بنيادی  6

 ا سلولهای بالغ (اوليه ت

 

 

 

 
 

 

 -سخنرانی  2

 پاورپوینت

بافت شناسی پایه جان 

 آخرین چاپ _کوئيدا

بافت شناسی دکتر 

آخرین  -سليمانی راد

 چاپ

بافت شناسی انسانی 

دکتر محمد  –پایه 

 صادق رجحان

 

وایت بردـ  

ویدئو 

 پروژکتور

پرسش 

شفاهیـ  

 کوئيزـ 

آزمون  

 کتبی

 سرفصل مطالب  

 ومیجنين شناسی عم

 مدت ارائه

هر کالس 

 )ساعت(

امکانات  منابع درسی روش ارائه

 موردنياز

روش 

 ارزشيابی

 گامتوژنز ) توليد سلولهای جنسی ( :

 ـ منشأ سلولهای زایای بدوی 7

ـ فرضيه کروموزمی وراثت و تقسيمات ميتوز و  2

سخنرانی ـ   2

ــش و  پرسـ

 پاسخ

Langman Medical 

embryology , 

Developing human 

clinicaly oriented 

ویدیوپروژکتور 

ـ کامپيوتر ـ   

 برد تیوا

 پرسش

شفاهیـ  

آزمون 



 ميوز

ـ شناخت برخی اختالالت کروموزومی )  8

 های بالينیتعدادی و ساختاری( با ذکر مثال

 ـ تغييرات مرفولوژیک گامتها 0

ـ  اسپرماتوژنز و برخی از  1 ـ روند اووژنز

 اختالالت ایجاد شده در طی این روند

(Moore) 

embrylogy 
  
 

 کتبی

 کوئيز ـ

هفته تکامل ) تخمک گذاری تا النه  اولين 

ـ چرخه تخمدانی و تغييرات رشد و  7گزینی( :

 نموی در فوليکولها

ـ چگونگی انجام فرآیند لقاح و ذکر مراحل  2

 مختلف آن

 ـ روشهای پيشگيری از بارداری 8

 ـ روشهای کمک ناباروری  0

 ور مرحله بالستوالـ کليواز و ظه 1 

2 // // // // 

 دوم تکامل ) دیسک زایای دو الیه ای( : هفته

 ـ وقایع روز هشتم بارداری ـ آغاز النه گزینی 7

 ـ تشکيل مرحله الکونار 2

ـ وقایع روزهای یازدهم و دوازدهم ) آغاز  8

 گردش خون رحمیـ  جفتی(

 ـ وقایع روز سيزدهم تکامل و پایان النه گزینی 0

انواع النه گزینی های غير طبيعی ـ مول  ـ 1

 هيداتی فرم

2 // // // // 

 سوم تکامل ) دیسک زایای سه الیه ای ( : هفته

 ـ چگونگی انجام روند گاستروالسيون 7

 ـ تشکيل زائده نوتوکوردی 2

ـ فرآیندهای القایی در شکل گيری محورهای  8

 بدن

 ـ سرنوشت نهایی سلولها پس از گاستروالسيون0

ـ تغييرات تکاملی در تروفوبالست و تشکيل  1

 پرزهای ثانویه و ثالثيه

2 // // // // 

 رویانی : دوره

 ـ نحوه انجام فرآیند نوروالسيون 7

 ـ مشتقات الیه زایای اکتودرمی 2

 ـ شکل گيری و مشتقات الیه مزودرم 8

 ـ شکل گيری و مشتقات الیه اندودرمی 0

 جانبی ـ تشکيل خميدگی های سری دمی و 1

 ـ مشخصات ظاهری رویان در طی ماه دوم 6

 ـ مقياسهای اندازه گيری طول رویان 1

2 // // // // 

 // // // // 2 جنينی و جفت ) ماه سوم تکامل تا تولد( : دوره



 ـ نکات مهم ماه سوم ) هفته نهم تا تولد( 7

 ـ تخمين زمان زایمان 2

ـ برخی اختالالت دوران جنينی و ذکر برخی  8

 آنعوامل مؤثر در 

ـ  شکل  0 ـ طرز تشکيل جفت ـ عملکرد آن

ـ  ذکر پاره ای از اختالالت  ظاهری و انواع آن

 عملکردی و ساختاری آن

ـ طرز تشکيل بندناف و ساختمان آن در حالت  1

 بلوغ

ـ تشکيل پرده های جنينی ) آمينونـ  کوریون  6

 ـ آالنتوئيس و کيسه زرده(

الت ـ نحوه تشکيل مایع آمينون و برخی اختال 1

آن مانند اوليگو هيدرآمينوس و پلی 

 هيدروآمينوس

ـ نحوه قرارگيری پرده های جنينی در دوقلوها  9

 و برخی از اختالالت مربوط به آن

مادرزادی و روشهای تشخيص قبل  ناهنجاریهای

 ازتولد:

ـ تعریف ناهنجاریهای مادرزادی و دسته بندی  7

 آنها

 آنوماليها با ذکر مثالـ علل ایجاد کننده  2

 ـ اصول پيشگيری از ایجاد ناهنجاریها 8

 ـ شناسایی تکنيک های تشخيصی قبل از تولد  0

2 // // // // 
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   و

 : پوست

ـ تکامل الیه های مختلف پوست) اپيدرم و  7 

 درم( و برخی نقایص مربوطه

 ـ تکامل موها وبرخی اختالالت آن2

  ـ تکامل غدد پستانی و چندمورد از نقایص آن 8

 

 

اینترنت ـ مقـاالت ـ       کنفرانس  2

ـ     ــالت  ـــ مج کتابها

کـامپيوتر ـ     

کتابخانه ـ مقـاالت و    

 مقاله ـ  مجالت

ویدیوپروژکتور 

ـ کامپيوتر ـ   

 برد تیوا

ــفاهی  ش

پرسش و 

 پاسخ
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 واحد  /8تعداد واحد : عملی مقدمات علوم تشریحنام درس :  

 نفر دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه 04شرکت کنندگان :   

ساعت درس  0جلسه عملی چهار ساعتی  و هر هفته  0 مدت زمان ارائه درس : یک ترم تحصيلی شامل 

 عملی برگزار خواهد شد.

   هر ترم زمان اجرا : :   دکتر پوراحمدی  درسمسئول 

 پيشنياز :  ندارد 

 
 

 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

   بدنفراگيری آناتومی عملی سيستم اسکلتی و مفاصل  7

 زیر ميکروسکوپبافت عمومی در عملی  بافت شناسیفراگيری  2

 

 

ف کلی دوره  اهدا
 

  ردیف

 ستون مهره ها ، دنده ها ، استرنوم ، ساکروم و لگن و مفاصل بين آنها را بياموزد.جمجمه ،  7

 و مفاصل بين آنها را بياموزد. استخوان های دست و پا 2

 تشخيص بافت عمومی بدن در زیر ميکروسکوپ را بياموزد 8

 

 

 

 

 

 

 



ف اختصاصی   عملی قدمات علوم تشریحم  اهدا
 عملی آناتومیالف ـ  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

  اسکلت محوری -7

و جمجمه استخوان شناسی   -

 رباط ها

ستون مهره استخوان شناسی   -

ای ، دنده ها و جناغ،مفاصل و 

 رباط ها

  

 اسکلت ضميمه ای -2

ــی - ــتخوان شناس ــت و  اس دس

 مفاصل

 پا و مفاصل استخوان شناسی -

 

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 وتشخيص دهد  قسمت های مختلف جمجمهـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعی ، 7

 نام گذاری کند.

ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعی ، مهره های سينه ای را از دیگر مهره ها 2

  تشخيص دهد و قسمتهای مختلف یک مهره را نام گذاری کند.

از روی موالژ و استخوانهای طبيعی ، دنده های سمت راست را از چپ تشخيص دهد  -8

و دنده ها را بتواند با یکدیگر مقایسه کرده و قسمتهای مختلف یک دنده را نام گذاری 

 کند.

ـ از روی موالژ و استخوان طبيعی جناغ را تشخيص داده و قسمتهای مختلف آن را 0

 نام گذاری کند.

اسخوان های دست و پا را تشخيص و قسمت های مهم انرا نام گذاری الژ ـ از روی مو1

 .کند

  

 

  بافت شناسی عمومی عملی ـ  ب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

بافت شناسی عمومی:  دانشجو بایستی اجزای سلولی و انواع بافت های همبند ، پوششی، خون، غضروف ، استخوان ، 

 را تشخيص دهد. ماهيچه و پوست در زیر ميکروسکوپ

  

بافت شناسی با استفاده از ميکروسکوپ و مانيتور  در سالن موالژ از روی موالژ و روش تدریس  :  تدریس عملی در سالن

 آموزش داده می شود . بزرگ 

به علت بيماری کرونا  و عدم حضور دانشجویان ابتدا ساختارهای مورد نظر در 

دار شده و سپس عکس تهيه و به برچسب و اسالید های بافتی  موالژها 

ورده و برای دانشجویان ارسال شده است و نيز از روی جسد آصورت فایل در

و به علت  توضيح داده و به صورت فيلم در سامانه نوید بارگذاری شده است

 وجود کرونا ازمون ها به صورت انالین برگزار گردیده یا برگزار می شود.
 

 (    دکتر حق جوو خانم  پوراحمدی دکترآموزش دهنده :  اساتيد بخش آناتومی ) 

 ميکروسکوپ الم های بافتی وموالژ و بخش : یآموزش امکاناتاجرا : طیشرا



 آزمایشگاه بافت شناسیموالژ و آموزش: سالن  محل

ـ نمره    74:    ـ حداقل نمره قبولی :  مقررات باشد . یم 24و نمره کل  OSCEمحاسبه نمره : آزمون به صورت  نحوه

 حدنصاب قبولی دانشجویان بر اساس آیين نامه کل دانشکده می باشد.
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 ارائه

 )ساعت(
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روش 

 ارزشيابی

 ستون مهره ای ، دنده ها، جناغ جمجمه، استخوان شناسی 

  دست و پااستخوان شناسی 

ــدریس از روی  6 تــ

 موالژ

ــش  موالژ پرسـ

ــفاهی  شـ

ــی وو  عمل

ــزاری  برگ

ــان  امتحـ
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